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TEŞEKKÜR

Kitap yazmak zaten kolay iş değildir ama televizyonda etik üstüne 
yazmak, ömrüm boyunca giriştiğim en zorlayıcı ve ödülü de o öl
çüde yüksek işlerden biri oldu. Elbette ki bu çalışmayı, gerek dost
larımın gerekse meslekdaşlarımm yardımları olmaksızın tamamla
yamazdım. Öncelikle soruna ilişkin net bir perspektif geliştirme
me ve bu perspektifi kitap boyunca korumama yardım eden Dr. 
Nancy L. Street'e teşekkür ediyorum, ikinci olarak ise, yazma ve 
araştırma konularında büyük yetenek olan ve gerek büyük gerek
se küçük bazı işlerimi her defasında kusursuz bir profesyonellikle 
ve iyi niyetle yapan Charles E. Morris IlI'e... Sonra da bana karşı 
son derece açık kalpli davranan ve paha biçilmez enformasyon 
sağlayan aşağıdaki TV haber sorumlularına: Jack Durant (WKTV), 
Alan Griggs (WSMV), Steve Grund (KWGN), Skip Haley (WBRZ), 
Milt Jouflas (KSTU), John McKean (KGGM), Dean Mell (KHQ), 
Henry Mendoza (KBAK), Brian Moore (WVGA), Dick Nelson 
(KCTV), Marselis Parsons (WCAX), Paul Paolicelli (KPRC), Bob 
Reichblum (WJLA), David Russel (WHKE), Jane Sachs (WTTE), 
Donna Skattum (WAYK), Steve Snyder(KDLT), Liz Talbot (WVTV), 
Kent Taylor (KHAS) ve George Wilson (WOFL). Son olarak da Fo- 
cal Yaymcılık'tan Karen Speerstra ile Phil Sutherland'e verdikleri 
cesaret ve destek için teşekkür etmek istiyorum.





GİRİŞ

"Etik" kavramı bütün topluluklarda, insan hayatını yönlendiren 
emredici hükümler olarak kabul edüiyor. Bununla birlikte özgül 
etik kuralları, daima, bir kültürün dinse 1 inançlarına, sosyal norm
larına, tarihsel koşullarına ve ekonomi felsefelerine bağımlı oluyor. 
Bu yüzden etik ilkelere gönderme yapılırken, standartm uygulan
dığı sistemi de gözönünde bulundurmak önem kazanıyor. Kültü
rel bir değerin felsefesiyle (ya da evrensel ruhuyla) sosyolojisi (ya 
da tanımlanmış sosyal kurumlan) arasındaki ilişkiyi gözönünde 
bulunduran Kari Mannheim, bu yaklaşımı "ilişkilendiricilik/rölas- 
yonizm" olarak değerlendiriyor. Bu bakış açısının, herşeyin za
mandan ve mekandan bağımsız olarak belli bir biçimde yapılması 
gerektiğine inanan mutlakiyetçi/absolütist bakış açısmdan büyük 
farkı var. Yine bu bakış açısı, hiçbir şeyin evrensel olmadığına; bü
tün değerlerin geçici ve bütünüyle anlık koşullara bağımlı olduğu
na inanan görecelici/rölativist bakış açısını da tartışmaya açıyor.

Dahası, ilişküendiricilik/rölasyonizm "dikey bir yapı" içinde 
işlev görüyor. Başka bir deyişle belli bir kurumun, kendi egemen
lik alanı içindeki işlev görme yeteneğiyle değerlendirilmesi gereki
yor; kültürlerarası bir karşılaştırmaya girebilmesiyle değil. Örne
ğin Amerikalı yayıncılar, FCC'nin (The Federal Communications 
Comission/Federal İletişim Komisyonu) resmi kanadmca yürürlü
ğe sokulan özel bir kurala uymak zorunda kalıyorlar. Ilişkilendiri- 
ci/rölasyonist medya eleştirmem, bu direktifi sorgulamak yerine 
kurumun, resmi kuralın özgül değer ölçülerine ve/veya sosyal 
amaçlarına ne ölçüde iyi ne ölçüde kötü cevap verdiğini sorgulu
yor. Böylece mutlakiyetçiliğin/absolütistliğin yada görececili- 
ğin/rölativistliğin bulanık suları, sorunun da çözümün de bir par
çası haline gelmemiş oluyor.

Akademisyenler ile televizyon ve radyo muhabirleri etik hak
kında tartıştıkları zaman sıkça ortaya çıkan büyük zorluklardan 
biri, akademisyenlerin çoğunlukla gazetecilere ve haber yönet
menlerine ne yapılması gerektiğini dikte etmeye çalışan mutlaki-



yetçiler/absolütistler olarak görünmeleri oluyor. Buna karşılık TV 
yöneticileri de çoğunlukla, zaman içinde ve yayın koşulları çerçe
vesinde değişen göreceliciler/rölativistler olarak görünüyorlar.

Aslına bakılırsa, TV haber etiğinin evriminde her iki yaklaşım 
da üretken değil. Bunun nedeni de, TV ve radyo haberciliğinin, bir 
yanıyla ülke yönetimini denetim altında bulunduran, diğer yanıy
la da kapitalist bir iş alanı olarak para getiren ikili işlevi...

Radyo yayıncılığı, 1927 Federal Radyo Yasası'nda, kamuya ait 
hava dalgalarından yararlanan özel bir girişim alanı olarak tanım
lanmıştı. Programcılar bu tanım çerçevesinde dinleyicilerine karşı 
sorumlu küınmışlar; ama aynı zamanda bu iş dalında varlıklarını 
sürdürebilecek parayı kazanmaları için de destek görmüşlerdi. 
Söz konusu ikili amaç her zaman gözle görülüp elle tutulmasa da, 
elektronik gazetecilikte etik tartışılırken görmezden gelinemeyece
ği gibi önemsiz addedilmesi de mümkün değil.

Bu çerçevede televizyon yayıncılarının günümüzde karşı kar
şıya kaldıkları etik ikilemlerin daha iyi anlaşılması amaçlandığın
dan, bu metin, genel kabul gören Amerikan etik kuralları ile özel 
televizyon kanal sahiplerinin karşısına dikilen özel ikilemleri den
geleyen ilişkilendirici/rölasyonist bir perspektifi yansıtıyor. Bu sa
tırların yazarı, bu konumu önererek, medya akademisyenleriyle 
profesyoneller arasında daha anlamlı bir diyaloğun kurulmasına 
da yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu gerçekler çerçevesinde, TV Haberciliğinde Etik kitabının ar
dındaki özgül amaçların ve hedeflerin birarada değerlendirümesi 
önem kazanıyor. Öncelikle ve en önemlisi bu kitap, kitle iletişimi 
öğrencilerine olduğu kadar televizyon haber yönetmenlerine ve 
bu iş koluna yeni girenlere de yararlı olacak bir etik çözümleme 
aracı sağlıyor. Örneğin Potter Kutusu adıyla bilinen bir yapı vası
tasıyla (3. ve 4. bölümlerde ayrıntısıyla tartışılmıştır) okuyucular, 
felsefi bir çerçeve oluşturabilir ve bu sayede harhangi bir kanalın 
karar oluşturma süreci modelini algılayabilirler. Sonra da bu mo
deli, kendi kişisel ve profesyonel etik standartlarıyla karşılaştırabi
lirler. Bu alıştırma, elektronik haberciliğin halihazırdaki etiği ko
nusunda yararlı bir perspektif sağlamaktadır. Ayrıca tek tek olay
lara odaklanmak yerine davranış modellerini ortaya çıkartmakta
dır.

Kısacası bu kitap özgül etik ikilemlere yanıt vermekten ziyade 
düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bunun bir sonucu olarak da 
bu kitapta geleneksel felsefelere ilişkin uzun tartışmalar yer almı
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